Szczecin, dnia 28 lipca 2021 r.

Znak sprawy: FW/WZP/3/2021
Dotyczy: przetargu pisemnego nieograniczonego na najem powierzchni z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności kręgielni, znajdującej się w obiekcie pn. Park Wodny Fabryka
Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie.

ZMIANA OGŁOSZENIA NR FW/WZP/3/2021
Organizator, na podstawie postanowień Rozdziału XIV pkt. 3) Ogłoszenia nr FW/WZP/3/2021 dokonuje
jego modyfikacji w następujący sposób.
§1
W zakresie Rozdziału III poprzez nadania mu brzmienia:
Okres obowiązywania Umowy liczony jest od dnia podpisania Umowy najmu do końca Okresu najmu.
Okres najmu wynosi 60 miesięcy od Dnia Rozpoczęcia Działalności Obiektu.
§2
W zakresie Rozdziału VI ust. 1 poprzez nadania mu brzmienia:
Czynsz Najmu będzie płatny z góry do 10- tego dnia każdego miesiąca, na podstawie faktury wystawionej przez
Wynajmującego, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
§3
W zakresie Rozdziału VIII ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia:
Oferty należy składać w siedzibie spółki Fabryka Wody. sp. z o.o. przy ul. Czesława 9, 71-504 w pokoju nr 9 do dnia 24
sierpnia 2021 r. do godz. 11.00.
§4
W zakresie Rozdziału VIII ust. 3 poprzez nadanie mu brzmienia:
Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 12.30 w siedzibie spółki
Fabryka Wody sp. z o.o. w Szczecinie pok. nr 11.
§5
W zakresie Rozdziału XII ust. 1 poprzez nadania mu brzmienia:
Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 12.30 w siedzibie spółki
Fabryka Wody sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Czesława 9 w Szczecinie pok. nr 11.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Ogłoszenia. Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają niezmienione
Fabryka Wody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, NIP: 8513217275, REGON: 368786194,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000722705 - kapitał zakładowy: 45 800 000 zł
tel. 91 506 52 90 fax. 91 506 52 95 email: sekretariat@fabrykawody.eu
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